
Оқушылардың  зерттеу  дағдыларын  қалай 

арттыруға болады? 

Как улучшить исследовательские навыки 

учеников?  

 
  How can students improve their research skills?  

  

 

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі: 

Учитель казахского языка и литературы: 

Teacher of the Kazakh language and literature: 

Мәселбек Райхан Алмасбекқызы 

Masselbek Raikhan Almasbekqyzy 



       Зерттеушілік  оқыту - баланың қоршаған 
ортасын  өз бетінше танып-білуге деген 
табиғи негізінде құрылған оқытудың  негізгі 
тәсілі.  

Научно-исследовательское обучение - это 
основной способ научить ребенка узнавать о 
своем окружении на познании окружающего 
мира.  

Research education is the main way to teach a 
child to learn about their surroundings in a natural 
way. 

 



 

•  Оқушылардың жазылымын  жақсарту 
үшін зерттеушілік дағдысын   қалай 
арттыруға  болады?       

• Как улучшить исследовательские 
навыки  письма учащихся?   

• How to improve students‘ writing 
research skills? 

 



  
 

 

• Аргумент келтіре алмауы  

• Неумение предоставления аргумента 

• Inability to provide an argument 

 

• Тақырып төңірегінде ізденісінің әлсіздігі 

• Слабость исследовательских навыков по теме 

• Poor research skills 

 

• Тақырыпты аша алмауы 

 Не раскрытие темы   

Inability of task achievement 



Ізденіс жұмыстарына қалай бағыттауға болады?   

Как направить учеников на исследование? 

 Research-related skills? 

Бейнематериалдар арқылы ой қозғау  

Мозговой штурм через видео 

Brainstorming through video 

Талқылау, пікірталас  

 Discussion, debate  

Обсуждение, дебаты 

Көркем шығармалардан үзінді 

Отрывок литературного 

произведения 

Literary work excerpt  

(poem, novel, poetry, story) 

 Суреттер  

Фотографий 

photos 



Әдістеме  

Методология 

Methodology 

Сауалнама  

анкетировние 

questionnaire 
 

Әдістемелік әдебиеттерді 

шолу  

Обзор методической 

литературы 

 Literature review 



• Сабақтың тақырыбы: Шоқан Уалиханов «Жоңғария очерктері» 
• Тема урока: Чокан Валиханов «Очерки Джунгарии». 
• Lesson topic: Chokan Valikhanov “Essay of Dzungaria". 

• Сабақтың мақсаты: 10.Б/С2.Шығарма идеясын қазіргі заман 

тұрғысынан бағалау  

Күнделік жазу     

Цель урока: 10.B / C2. Оценка идеи произведения с современной точки 
зрения. 

Вести дневник   

Lesson objective: 10.B / C2. Evaluation of the idea of the work from a modern 
point of view.  

Keep a diary 

 



1.Картамен жұмыс  

• Работа с картой  

• Working with the map   

2. Мемлекет туралы ақпараттармен танысу 

(мәдениеті, экономикасы,тұрмыс-тіршілігі т.б)  

Знакомство со страной(культура, экономика, 
быт и т. д.)  

Getting acquainted with the country (culture, 
economy, everyday patterns of life, etc.) 

3. Бұрынғы және қазіргі кезеңді салыстыру 

Сравнение прошлого и настоящего 

Comparison of the past and the present 



Үдеріс  Процесс Process 

  

Табиғат

ы   

Природа  

Nature 

Картадағы орны  

Место раположение на 

карте 

Location on the map 

Тұрмыс-

тіршілігі  

Быт 

Everyday 

patterns of  life 
Климат 

Климат  

climate 



Күнделік.   Дневник. Diary 

 • Бүгін шілденің 14-і. Мен мінген ұшақ Улан-Баторға түстен кейін келіп 

қонды. Күн желді. Бұл жақтың климаты- континенталды. Ауасы- 

құрғақ. Улан-Батор– ең суық астана болып саналады. Бұрынғы 

Жоңғария елі қазіргі Монғолияның біраз бөлігін алып жатыр.  

• 17.07.92 жыл  Менің бұл жолғы сапарымның  мақсаты-  кезінде 

Шоқан Уалиханов жүргізген зерттеулермен  қазіргі Монғолия хал 

қының тұрмыс-тіршілігін салыстыру  

Сегодня 14 июля. Самолет приземлился в Улан-Баторе в полдень. 

Ветрено. Климат здесь континентальный. Воздух сухой. Улан-Батор - 

самая холодная столица. Бывшее государство Джунгарии занимает 

большую часть современной Монголии.  

17.07.92 Цель моего визита - сравнить жизнь людей современной 

Монголии с исследованиями Чокана Валиханова.  

Today is July 14th. The plane  landed in Ulaanbaatar in the afternoon. It 

is windy. The climate is continental. The air is dry. Ulan Bator is the 

coldest capital. The former state of Dzungaria occupies the vast territory 

of modern Mongolia. 

 07/17/92 The purpose of my visit is to compare the life of the people of 

modern Mongolia with Chokan Valikhanov’s research. 



Нәтижелер мен қорытындылар  

Итоги и выводы  

Results and conclusions 

 

І тоқсан /четверть/ Term 75 %  ІІІ тоқсан/четверть/ Term 81%,  

ІІ тоқсан/четверть/Term79%    ІVтоқсан/четверть/ Term 83%        

  

зерттеу  дағдысы  8%-ға өскен 

исследовательские навыки увеличены на 8%  

research skills increased by 8% 

 



 


